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Gwybodaeth am y Daith Gerdded: 
Mapiau: OS Explorer 200 
Pellter: 5 milltir / 8.3 cilomedr 
Yn para: Caniatewch o leiaf 5 awr ar gyfer y daith gerdded gylchol 
Anhawster: Canolig. Nid oes unrhyw lwybr ag arwyddion mewn adrannau. Mae map a 
chwmpawd yn hanfodol a byddai GPS yn ddefnyddiol. D.S. ni ddylid mynd ar y daith 
gerdded hon oni bai bod gwelededd yn dda. 
Dechrau a diwedd: Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan SN 92806464 
 
 
Crynodeb o’r daith gerdded 
Mae’r daith gerdded yn manteisio ar 
lwybrau troed cyhoeddus, llwybrau â 
chyfeirbwyntiau a thir mynediad agored, 
gan ymweld â grŵp pwysig o garneddau 
claddu cynhanesyddol a chylch cerrig, 
oll yn y dirwedd uwchdirol o amgylch 
cronfeydd dŵr Cwm Elan.  
 
O Ganolfan Ymwelwyr Cwm Elan, mae’r 
daith yn dilyn ochr ddwyreiniol Cronfa 
Ddŵr Caban Coch cyn dringo i’r rhostir 
agored. Mae’r llwybr yn dilyn crib lydan, 
gan fynd ar i lawr rywfaint cyn dringo i 
gopa Bryn y Gro â’i gasgliad o 
garneddau claddu o’r Oes Efydd. O Fryn 
y Gro mae yna groesfan dros nant fach 
cyn cyrraedd y cylch cerrig yng 
Nghrugiau Bach. 
 
Mae’r daith gerdded yn dychwelyd i’r 
Ganolfan Ymwelwyr ar hyd trac, 
adrannau o ffordd darmac a llwybr 
coetir. 
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Cyflwyniad 
Yn yr ardal uwchdirol o'r enw Cwm Elan 
yn gyffredinol, ceir cyfres o gronfeydd 
dŵr a adeiladwyd gan y Birmingham 
Corporation rhwng 1893 a 1904, ac 
ychwanegwyd un arall, sef Argae 
Claerwen, ym 1948-52. 
 
Ceir tystiolaeth sy'n awgrymu bod yr 
ardal eisoes yn eithaf poblog ac yn cael 
ei chlirio yn ystod diwedd y cyfnod 
Neolithig a dechrau'r Oes Efydd, o ryw 
3000 CC o bosibl. Mae’r carneddau 
claddu o gerrig, y meini hirion, y rhesi 
cerrig a’r cylchoedd cerrig sy’n coroni 
nifer o gopaon a chribynnau llwyfandir 
Elenydd yn henebion claddu a chynnal 
defodau nodweddiadol o’r cyfnod 
cynhanesyddol er na welir mohonynt yn aml ar rai o rannau llai hygyrch canol y rhostir. 
 
Mae carneddau claddu a meini hirion mawreddog o’r Oes Efydd i’w gweld yma ac 
acw’n helaeth yn yr ardaloedd uwchdirol anghysbell ac anhygyrch o amgylch y 
cronfeydd dŵr. Mae presenoldeb gwersyll cyrch Rhufeinig ar Esgair Perfedd yn 
adlewyrchu gweithgarwch Rhufeinig. Yn y cyfnod canoloesol, roedd yr ardal yn rhan o 
faenor eang Cwmteuddwr yr oedd yr Abaty Sistersaidd yn Ystrad Fflur, Ceredigion yn 
berchen arni. Ceir hefyd ffermydd ôl-ganoloesol, a nifer sylweddol o safleoedd 
mwyngloddio a henebion diwydiannol o ddiwedd y 18fed ganrif a dechrau’r 19eg ganrif. 
 
 
Y Daith Gerdded  
Mae dechrau a diwedd y daith gerdded yn 
dilyn llwybr â chyfeirbwyntiau. O’r maes 
parcio, cerddwch tuag at y ganolfan 
ymwelwyr a dilyn y trac ar y dde, trwy’r 
giât, heibio i’r adeilad tyrbin gan droi i’r 
chwith ar unwaith y tu cefn i’r adeilad a 
chroesi’r bont. 
 
Ar ddiwedd y bont, trowch i’r dde, cerdded 
o amgylch yr adeilad a dringo’r grisiau 
gan barhau i ddilyn y llwybr â 
chyfeirbwyntiau. Ar y brig, ewch trwy’r giât 
a throi i’r dde ar hyd hen drac rheilffordd i 
frig Argae Caban Coch. Sylwch y 
chwarel (1) ar y chwith a ddarparodd 
gerrig ar gyfer yr argae. 
 

 
Cronfa Ddŵr Caban Coch 

Argae Caban Coch 
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Dilynwch y llwybr ar lan y gronfa ddŵr, i fyny ychydig o risiau a thros dwy gamfa. Yn 
SN 9218563548, dilynwch y llwybr â chyfeirbwyntiau i’r chwith, i fyny’r bryn gan aros 
ger hysbysfwrdd sy’n esbonio hanes Argae Nant y Gro (2). Ym 1942, defnyddiwyd yr 
argae bach hwn fel safle prawf ar gyfer cyrch y Dambusters ar argaeau dyffryn Ruhr yn 
yr Almaen. Mae’r llwybr yn parhau yn serth ar hyd ymyl planhigfa, gan arwain i’r rhostir 
agored â golygfeydd yn ôl dros Gronfa Ddŵr Caban Coch. 
 
Trowch i’r dde ger y cyfeirbwynt yn SN 9260163225, a dilyn y llwybr ar hyd ymyl ardal 
o gonwydd lle ceir adfeilion Ty’n-y-Pant (3). Croeswch ddwy ryd â sarnau a pharhau 
trwy giât i fynd ar hyd ymyl coedwig. 70 metr y tu hwnt i’r giât yn SN 9221962989, 
trowch i’r chwith i ddringo llethr glaswelltog (dim llwybr) a pharhau ar hyd y grib â 
golygfeydd ysblennydd i’r gogledd-gogledd-ddwyrain i Gnwch, i’r gorllewin-de-orllewin i 
Ddrygarn Fawr ac i’r de-ddwyrain i ddwy garnedd gladdu amlwg ar y gorwel, ar gopa'r 
Gamriw. 
 
Ychydig cyn cyrraedd ffens, ceir 
carnedd gladdu o’r Oes Efydd (4) ar y 
chwith, sydd â diamedr o ryw 10.5 metr. 
Mae canol y garnedd wedi’i dynnu allan 
i lunio lloches. O gornel y ffens, ewch 
trwy’r giât a pharhau â’r ffens ar y dde. 
Pan mae'r ffens yn troi i'r dde, parhewch 
yn eich blaen gan ddilyn wal gerrig 
adfeiliedig nes cyrraedd chwarel fach yn 
SN 9222162220. Trowch i’r de-ddwyrain 
a mynd ar i lawr i garnedd gladdu fach 
o’r Oes Efydd (5) sydd wedi’i chuddio’n 
rhannol yn y rhedyn ar ochr bellaf y 
cyfrwy yn SN 9228962144. Dilynwch 
lwybr defaid ysgafn sydd ar y dde i’r 
garnedd ac sy’n dringo’r llethr i gyfeiriad 
y dwyrain-de-ddwyrain ac yna i’r 
dwyrain i gopa Bryn y Gro (6). Nodir hwn gan bentwr o gerrig ar ben gweddillion isel 
carnedd gladdu arall (SN 9254262186). 
 
Mae yna bum carnedd gladdu (7) fach 
ar lethr gogledd-ddwyreiniol Bryn y Gro, 
a gorwedda’r un amlycaf o’r rhain 160 
metr i’r gogledd-ddwyrain o’r copa, yn 
SN 9263162277. 70m ymhellach i’r 
dwyrain-gogledd-ddwyrain o’r fan hon 
ceir carnedd â chist neu fedd amlwg 
wedi’i leinio â cherrig yn 
SN 9269062304. Ceir y dair garnedd 
sy’n weddill yn SN 92746238, 
SN 92606237, a SN 92606237, yn aml â 
chyrs o’u hamgylch. 
 
 Ewch ar i lawr i’r dwyrain tuag at y nant, 
a’i chroesi yn SN 9284262298, mewn 
ardal sydd braidd yn gorsiog. Dilynwch 
droed y llethr i’r dde, ac yna dringo gan 
ddilyn ymyl y rhedyn i gopa glaswelltog 
bach yn SN 9305162351. 

 
 
Carnedd gladdu i’r gogledd-orllewin o Fryn y 

Gro 

 
 

Cist gladdu wedi’i leinio â cherrig 
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Mae yna sawl carnedd fach yn y cyrs i’r 
gogledd, sy’n awgrymu clirio ar gyfer 
amaethyddiaeth hynafol, a hefyd ceir 
cloddweithiau isel cwt cynhanesyddol 
posibl. Dilynwch ymyl y llwyfandir i’r 
dwyrain-gogledd-ddwyrain am oddeutu 
100 metr i’r cylch cerrig o’r Oes Efydd 
(8) yn SN 9315262407. Mae 21 o gerrig 
y cylch i’w gweld, ac o’r rhain dim ond 
saith sy’n dal i sefyll, mae un yn gwyro’n 
sylweddol ac mae’r gweddill ar eu 
gorwedd. Mae’n bosibl y byddai’r cylch 
wedi bod ag o leiaf 40 o gerrig bach ar 
eu sefyll yn wreiddiol. Yn nghanol y 
cylch, ceir slab mawr ar ei orwedd. 
 
 
O’r cylch, ewch i’r gogledd-orllewin i bostyn terfyn concrit ar frig y grib isel yn 
SN 9307462491, ac yna i'r gogledd-gogledd-ddwyrain ar i lawr i ddyffryn â brigiadau 
creigiog ar yr ochr arall. Mae yna drac glaswelltog amlwg yn arwain i’r dde o 
SN 9315462772. Dilynwch y trac i fyny a throi’n sydyn i’r chwith, ac yna i’r dde. Nid yw’r 
trac yn eglur mewn rhai mannau. Ceir dwy garnedd gladdu arall o’r Oes Efydd (9-10) 
sy’n gorwedd i’r dde o’r trac yn SN 93146307 a SN 93186321. Ewch ar i lawr i 
ailymuno â’r llwybr â chyfeirbwyntiau, trowch i’r dde trwy giât ac i lawr trac tarmac i’w 
gyffordd â’r ffordd. Cerddwch i’r chwith ar hyd y lôn a throi i’r chwith yn SN 9340964641 
ar lwybr ag arwyddion. Croeswch y nant gan anwybyddu’r llwybr sy’n mynd ar i lawr i’r 
pentref a pharhau yn eich blaen. Dilynwch gyfuchlin y llethr a mynd ar i lawr gyda’r 
ffens gan anwybyddu’r llwybr caniataol ar y chwith. Pan fyddwch chi’n ymuno â’r ffordd, 
croeswch y bont i ddychwelyd i’r maes parcio. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Cylch cerrig Crugiau Bach (8) 
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Carneddau Bryn y Gro a chylch cerrig Crugiau Bach
Mapiau: OS Explorer 200
Pellter: 5 milltir / 8.3 cilomedr
Yn para: Caniatewch o leiaf 5 awr ar gyfer y daith gerdded gylchol
Anhawster: Canolig. Nid oes unrhyw lwybr ag arwyddion mewn 
adrannau. Mae map a chwmpawd yn hanfodol a byddai GPS yn 
ddefnyddiol. D.S. ni ddylid mynd ar y daith gerdded hon oni bai 
bod gwelededd yn dda.
Dechrau a diwedd: Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan 
SN 92806464

Mae dechrau a diwedd y daith gerdded yn dilyn llwybr 
â chyfeirbwyntiau. O’r maes parcio, cerddwch tuag at y 
ganolfan ymwelwyr a dilyn y trac ar y dde, trwy’r giât, 
heibio i’r adeilad tyrbin gan droi i’r chwith ar unwaith y 
tu cefn i’r adeilad a chroesi’r bont.

Ar ddiwedd y bont, trowch i’r dde, cerdded o amgylch 
yr adeilad a dringo’r grisiau gan barhau i ddilyn y 
llwybr â chyfeirbwyntiau. Ar y brig, ewch trwy’r giât 
a throi i’r dde ar hyd hen drac rheilffordd i frig Argae 
Caban Coch. Sylwch y chwarel (1) ar y chwith a 
ddarparodd gerrig ar gyfer yr argae.

Dilynwch y llwybr ar lan y gronfa ddŵr, i fyny ychydig 
o risiau a thros dwy gamfa. Yn SN 9218563548, 
dilynwch y llwybr â chyfeirbwyntiau i’r chwith, i 
fyny’r bryn gan aros ger hysbysfwrdd sy’n esbonio 
hanes Argae Nant y Gro (2) a’i bwysigrwydd yn 
stori’r Dambusters. Mae’r llwybr yn parhau yn serth 
ar hyd ymyl planhigfa, gan arwain i’r rhostir agored â 
golygfeydd yn ôl dros Gronfa Ddŵr Caban Coch.

Trowch i’r dde ger y cyfeirbwynt yn SN 9260163225, a 
dilyn y llwybr ar hyd ymyl ardal o gonwydd lle ceir adfeilion 
Ty’n-y-Pant (3). Croeswch ddwy ryd â sarnau a pharhau trwy 
giât i fynd ar hyd ymyl coedwig. 70 metr y tu hwnt i’r giât yn 
SN 9221962989, trowch i’r chwith i ddringo llethr glaswelltog 
(dim llwybr) a pharhau ar hyd y grib â golygfeydd ysblennydd 
i’r gogledd-gogledd-ddwyrain i Gnwch, i’r gorllewin-de-orllewin 
i Ddrygarn Fawr ac i’r de-ddwyrain i ddwy garnedd gladdu amlwg 
ar y gorwel..

Ychydig cyn cyrraedd ffens, ceir carnedd gladdu (4) ar y chwith. O 
gornel y ffens, ewch trwy’r giât a pharhau â’r ffens ar y dde. Pan 

mae’r ffens yn troi i’r dde, parhewch yn eich blaen gan ddilyn wal 
gerrig adfeiliedig nes cyrraedd chwarel fach yn SN 9222162220. 

Trowch i’r de-ddwyrain a mynd ar i lawr i garnedd gladdu fach 
(5) sydd wedi’i chuddio’n rhannol yn y rhedyn ar ochr bellaf 
y cyfrwy yn SN 9228962144. Dilynwch lwybr defaid ysgafn 
sydd ar y dde i’r garnedd ac sy’n dringo’r llethr i gyfeiriad 
y dwyrain-de-ddwyrain ac yna i’r dwyrain i gopa Bryn y 
Gro (6). Nodir hwn gan bentwr o gerrig ar ben gweddillion 
isel carnedd gladdu arall (SN 9254262186).

Mae yna bum carnedd gladdu (7) fach ar lethr gogledd-
ddwyreiniol Bryn y Gro, a gorwedda’r un amlycaf 
o’r rhain 160 metr i’r gogledd-ddwyrain o’r copa, yn 
SN 9263162277. 70m ymhellach i’r dwyrain-gogledd-
ddwyrain o’r fan hon ceir carnedd â chist neu fedd 

amlwg wedi’i leinio â cherrig yn SN 9269062304. Ceir y 
dair garnedd sy’n weddill yn SN 92746238, SN 92606237, a 

SN 92606237, yn aml â chyrs o’u hamgylch.

Ewch ar i lawr i’r dwyrain tuag at y nant, a’i chroesi yn SN 9284262298, 
mewn ardal sydd braidd yn gorsiog. Dilynwch droed y llethr i’r dde, 

ac yna dringo gan ddilyn ymyl y rhedyn i gopa glaswelltog bach yn 
SN 9305162351. Mae yna sawl carnedd fach yn y cyrs i’r gogledd, 
sy’n awgrymu clirio ar gyfer amaethyddiaeth hynafol. Dilynwch ymyl y 
llwyfandir i’r dwyrain-gogledd-ddwyrain am oddeutu 100 metr i’r cylch 
cerrig (8) yn SN 9315262407.

O’r cylch, ewch i’r gogledd-orllewin i bostyn terfyn concrit ar frig y grib 
isel yn SN 9307462491, ac yna i’r gogledd-gogledd-ddwyrain ar i lawr i 
ddyffryn â brigiadau creigiog ar yr ochr arall. Mae yna drac glaswelltog 
amlwg yn arwain i’r dde o SN 9315462772. Dilynwch y trac i fyny a throi’n 
sydyn i’r chwith, ac yna i’r dde. Nid yw’r trac yn eglur mewn rhai mannau. 
Ceir dwy garnedd gladdu arall   (9-10) i’r dde o’r trac yn SN 93146307 

a SN 93186321. Ewch ar i lawr i ailymuno â’r llwybr â chyfeirbwyntiau, 
trowch i’r dde trwy giât ac i lawr trac tarmac i’w gyffordd â’r ffordd. 

Cerddwch i’r chwith ar hyd y lôn a throi i’r chwith yn SN 9340964641 ar 
lwybr ag arwyddion. Croeswch y nant gan anwybyddu’r llwybr sy’n mynd ar 

i lawr i’r pentref a pharhau yn eich blaen. Dilynwch gyfuchlin y llethr a mynd 
ar i lawr gyda’r ffens gan anwybyddu’r llwybr caniataol ar y chwith. Pan fyddwch 

chi’n ymuno â’r ffordd, croeswch y bont i ddychwelyd i’r maes parcio.


